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Agenda- 
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2255136 - Zienswijze tegen vaststellen bestemmingsplan 
Seahorse 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS02 2255574 - Zienswijze tegen vaststellen bestemmingsplan 
Seahorse 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS03 2257130 - Zienswijze tegen vaststellen bestemmingsplan 
Seahorse 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS04 2255865 - Zienswijze bestemmingsplan Seahorse / 
Woolderlanen 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS05 2256269 - Zienswijze namens  fam.  xxxxx bestemmingsplan 
Seahorse 

Robers advocaten (Gemachtigde) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS06 2256693 - Zienswijze tegen vaststellen bestemmingsplan 
Seahorse 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS07 2256732 - Uit ongenoegen over ontsluiting Woolderlanen xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter voorbereiding 
op besluitvorming door de raad. 

Vastgesteld 

IS08 2256666 - Zienswijze fam.  xxxxx hogere geluidgrenswaarde 
Seahorseterrein 

xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college stellen Vastgesteld 

IS09 2257192 - Jaarverslag Adviesraad 2016-2017 Adviesraad Sociaal Domein Hengelo 
(Initiator) 

Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS10 2257303 - Petitie voor het realiseren van een speelveld voor 
honden op de kruising van de Julianalaan en CT Storkstraat 

Actie Comité: WIJ WILLEN LOS 
(Initiator) 

In handen van het college ter afdoening, de 
raad informeren. 

Vastgesteld 

IS11 2255299 - Toezending startpublicatie "Om over na te denken" 
ivm ontwikkeling Meerjarenvisie richting 2024 

VNG (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS12 2256900 - Bezwaar tegen de hoogte van de keuzecontainer xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS13 2257301 - Reactie mbt verwijderen overhangende takken 
Ceder nabij perceel Antillenstraat xx 

xxxxxxx  (Initiator)) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS14 2256704 - Onderzoeksrapport, persbericht en factsheet 
Langer thuis in (w)elk huis 

Lang zult u wonen (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS15 2258096 - Inhoudelijke reactie Dagelijks Bestuur van het 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente op Quickscan 
verbonden partijen 

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 
(Initiator) 

Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS16 2257875 - Persbericht ZGT kiest voor de toekomst ZGT (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS17 2257890 - Informatie over en uitnodiging aansluiten bij Dag 
van de Democratie 

ProDemos (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS18 2258233 - Verzoek om aandacht voor inzetten 
bestemmingsplannen om energie-efficiëntie en het bereiken 

Stichting Leven met de aarde (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 
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van de SDG's te bewerkstelligen 

IS19 2256392 - Tips voor een bewuster insectenbeheer xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS20 2256740 - Tips voor een bewuster insectenbeheer xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS21 2256957 - Tips voor een bewuster insectenbeheer xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS22 2256171 - Controleverklaring en ondertekende 
accountantsverslag 2017 

Deloitte Accountants B.V. (Initiator) Is betrokken bij de raadsbehandeling van de 
jaarstukken 2017 en herziening 
grondexploitaties ter vergadering op 3 juli jl. 

Vastgesteld 

IS23 2259245 - Voorstel vervanging lantaarns Nijverheid Stichting Bewonersoverleg De Nijverheid 
(Initiator) 

In handen van het college ter afdoening, de 
raad informeren. 

Vastgesteld 

IS24 2259163 - Motie Gemeente Bergeijk Vreemd aan de orde van 
de dag op grond van artikel 29 RvO Niet boren naar gas 

Gemeente Bergeijk (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS25 2259173 - Motie Gemeente Dinkelland inzake Kinderpardon Gemeente Dinkelland (Initiator) Voor kennisgeving aannemen. Vastgesteld 

IS26 2259491 - Tips voor een bewuster insectenbeheer xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 

IS27 2259466 - Brief van 19 april niet als klacht bedoeld xxxxxxx  (Initiator) In handen van het college ter afdoening. Vastgesteld 
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